ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
Secretaria General
Patrimoni Municipal de Béns
ANUNCI DE LICITACIÓ
Procediment obert
Llicències d’ocupació temporal del domini públic (llicències demanials)
1. ENTITAT ADJUDICADORA
a) Òrgan de contractació: Tinent d’Alcalde
b) Data d’aprovació de la licitació: 22.03.19
c) Dependència que tramita l’expedient: Patrimoni Municipal de Béns.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Tipus: Dues llicències d’ocupació temporal del domini públic (llicències demanials)
b) Descripció de l’objecte: Dues llicències d’ocupació temporal del domini públic (llicències demanials), perquè
una o dues empreses o empresaris utilitzin privativament el terreny municipal com a aparcament de vehicles.
L’autorització es limita a la finalitat d’instal·lar un aparcament per a ús exclusiu de vehicles de l’adjudicatari en dos
àmbits A de 6.363,43 m² i B de 12.338,41 m², situats a la reserva viària de la ronda Est, entre els carrers Corrals
Nous, de Can Gener i del Mas Baiona i l’avinguda de Can Roqueta.
c) Lloc d’execució: Reserva viària de la Ronda Est, entre els carrers de Corrals Nous, de Can Gener i del Mas
Baiona i de l’avinguda de Can Roqueta.
d) Termini d’execució: La durada de la llicència serà de 4 anys, iniciant la seva vigència en el moment de
subscripció del document administratiu corresponent. Aquest dret no tindrà vigència abans del 9 de juny de 2019.
3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: Concurs obert
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor mínim estimat de la llicència s’estableix per a l’àmbit A en 62.499,92 € pels quatre anys, és a dir,
15.624,98 €/l’any, i per l’àmbit B en 99.227,08 € pels quatre anys, és a dir, 24.806,77 €/l’any, ambdós
actualitzables amb les ordenances municipals, que podrà ser millorat a l’alça.
5. DURADA DEL CONTRACTE
La durada de la llicència serà de quatre anys, iniciant la seva vigència en el moment de subscripció del document
administratiu corresponent. Aquest dret no tindrà vigència abans del 9 de juny de 2019.
6. CÀRREC DE LES OBRES:
L’adjudicatari sol·licitarà la llicència d’obres en el termini màxim de cinc mesos des de la notificació de
l’adjudicació. Les obres i instal·lacions s’iniciaran en el termini màxim de tres mesos des de l’atorgament
d’aquesta última i finalitzaran en el termini màxim de la llicència d’obres atorgada.
Requisits del projecte:
-

-

El tractament del terra amb algun tipus d’element (grava o similar) que garanteixi que el fang i la brutícia que
es genera amb el moviment dels vehicles d’aquesta zona no vagi cap a la via.
Els espais no coberts amb grava o similar hauran de tenir cobertura vegetal.
Completar la tanca amb cobertura vegetal d’una alçada mínima de 2,20 m a comptar des de l’explanada de
treball més propera.
Caldrà donar compliment a la normativa de seguretat vial en general i en particular respecte la circulació
interior i les entrades i sortides en què pugui interferir amb la circulació i vianants.
Caldrà donar compliment a la normativa de prevenció d’incendis. En el cas de tractar-se de vehicles
destinats al transport de mercaderies s’aplicarà el Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials (RD 2267/2004). Amb caràcter general, s’haurà de disposar d’una sortida d’evacuació cada 75 m,
hidrants i extintors portàtils.
Caldrà donar compliment a la normativa de contaminació atmosfèrica pel que fa a les emissions de
partícules pel trànsit de vehicles en superfícies no pavimentades a causa de la resuspensió del sòl.
Caldrà donar compliment a la normativa relativa a la prevenció de la contaminació lluminosa en medi
nocturn.
Caldrà presentar la corresponent comunicació prèvia ambiental a l’inici de l’activitat.

-

Completar la vorera perimetral.
Caldrà adequar el gual construint la vorera i complint tots els requeriments que facin possible l‘obtenció de la
corresponent llicència.
Protecció de les torres elèctriques.
Cas que la totalitat o part de l’adequació s’hagi realitzat prèviament a la vigència d’aquesta autorització,
l’adequació es pot limitar a completar-la, adequar-la, millorar-la i mantenir-la durant la vigència de
l’autorització.

L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres i serà l’únic responsable, tant davant
l’Ajuntament com de terceres persones dels danys i perjudicis i els accidents que es puguin ocasionar durant la
seva realització. Així mateix, l’adjudicatari queda obligat a subscriure, amb caràcter previ al començament de les
obres, una pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil, que cobreixi possibles indemnitzacions a tercers
d’acord amb l’article 196 de la LCSP, que cobreixi de forma suficient tots els riscs derivats de l’execució de les
obres, i a més a més les possibles penalitats que es poguessin produir per incompliment dels terminis previstos
per a l’execució de les mateixes.
L’Ajuntament es reserva el dret de comprovar les pòlisses d’assegurances.
L’adjudicatari haurà de contractar al seu càrrec els assaigs, anàlisi i estudis necessaris per a garantir la qualitat i
bona execució de l’obra, a criteri de la direcció facultativa.
Les despeses dels subministraments i escomeses derivades de les instal·lacions a realitzar i de la utilització
d’aquestes seran a càrrec de l’adjudicatari.
S’hauran d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química o física de la natura o els
espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats.
Així mateix, resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials d’envasat, embalatge
i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució de les obres.
Durant la realització de les obres no es permetran altres interrupcions, restriccions o molèsties al trànsit de
vianants i vehicles i als accessos als edificis que els estrictament indispensables, i caldrà sotmetre-les prèviament
a la consideració de l’Ajuntament amb tota precisió i claredat pel que fa a la seva classe, abast i durada. El
cessionari seguint les instruccions municipals, es farà càrrec del cost de la senyalització viària i de les obres dels
possibles desviaments o alteracions en la circulació de vehicles i vianants, així com del restabliment de la
senyalització definitiva un cop acabada l’obra.
En cas de subcontractació de les obres, l’adjudicatari haurà d’assegurar-se que el subcontractista tingui solvència
suficient per assumir-la.
En cas de subcontractació de les obres, l’adjudicatari serà l’únic responsable de l’execució de l’obra davant de
l’Ajuntament i tindrà en compte no efectuar-la a favor de persones físiques o jurídiques afectes per alguna causa
d’incapacitat, incompatibilitat, suspensió de classificacions, o inhabilitades per contractar amb l’Administració.
L’aparcament a construir haurà de posar-se en funcionament dins del mes següent a la data de finalització de les
obres i instal·lacions, prèvia l’obtenció de la llicència municipal mediambiental o d’activitats. L'obligació s'estendrà
també a la subscripció de pòlissa de responsabilitat civil per cobrir els riscs derivats de l'activitat.
L’adjudicatari haurà d’observar, en tot moment, les normes generals de policia i seguretat, així com vetllar pel
manteniment, conservació, higiene i neteja del recinte i permetrà, en qualsevol moment, la inspecció dels terrenys i
instal·lacions per part de l’Alcaldia, qui la representi o els funcionaris competents, i assumirà les ordres emeses amb
motiu de mantenir la seva correcta utilització.
L’adjudicatari comunicarà a l’Ajuntament, concretament a la Secció de Patrimoni o els serveis que siguin competents,
la modificació, el trasllat o el cessament de l’activitat principal, a la qual es vincula aquesta llicència, per valorar la seva
modificació o extinció.
L’Ajuntament es reserva expressament les facultats de comprovació i la potestat d’ordenar les accions necessàries
per la correcta adequació de l’espai.
7. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Ajuntament de Sabadell. Àrea de Presidència i Drets Socials. Patrimoni Municipal de Béns.
b) Adreça: c. del Sol, 1, 5a Planta
c) Localitat: 08201 SABADELL
d) Telèfon: 937453180

f) Adreça electrònica:
Consultes administratives i tècniques: patrimoni@ajsabadell.cat
g) Direcció d’internet del perfil del contractant: https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/contractacio_cat.asp
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: Dos dies hàbils abans de la data límit de presentació d’ofertes
8. LEGITIMACIÓ PER CONCÒRRER EN LA LICITACIÓ
a) Podran concórrer a aquesta licitació i presentar proposició les persones naturals i jurídiques legalment
constituïdes que tinguin la condició d’empresari o empresa, amb capacitat jurídica i d'obrar, que no es trobin
compreses en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb l'Administració pública, previstes en
l'article 71 de la LCSP.
b) Les persones jurídiques, a més, hauran d’acreditar trobar-se degudament inscrites en el registre que
correspongui legalment i reunir els requisits següents:
a)

b)
c)

Volum anual de negoci, referit a l’any del major volum de negoci dels tres últims conclosos, superior a
1,5 vegades el valor anual mitjà de la llicència. El càlcul del valor mitjà de la llicència consisteix en dividir
el tipus de licitació de la llicència pel nombre de mesos de durada de la llicència i el resultat multiplicat
per dotze. L’import del volum anual de negoci serà superior a 23.437,47 euros en la llicència de l’àmbit A
i de 37.210,15 euros en la llicència de l’àmbit B.
Objecte social que permeti l'adequada realització de l'objecte de l’explotació.
Duració de la persona jurídica que abasti com a mínim la de la llicència demanial o sigui indefinida.

c) Cadascuna de les llicències s'atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació temporal
d'empresaris constituïda a l'efecte que s'obligui de forma solidària davant de l'Ajuntament i compleixi amb el que
preceptua l'article 69 del LCSP, en relació amb l'article 24 del RGLCAP.
d) L'adjudicatari haurà d'acreditar amb caràcter previ a la formalització de la llicència, mitjançant una declaració
responsable formalitzada segons el model que s'adjunta com a annex núm. 5, davant de l'alcalde-president o del
regidor en qui delegui, que no incorre en cap de les circumstàncies i prohibicions que impedeixen contractar amb
l'Administració i que es determinen en l’esmentada legislació de contractes.
e) La manca d’atorgament de la declaració responsable esmentada en l’apartat anterior per causa imputable a
l'empresa adjudicatària suposarà que aquesta està inclosa en alguna de les circumstàncies d'incapacitat o prohibició
i, en conseqüència, l'adjudicació esdevindrà nul·la de ple dret.
f) Les empreses interessades a licitar hauran d’acreditar el compliment del RD Legislatiu 1/2013 de 29 de novembre
del “Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social” i de la
LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de Dones i Homes, en els supòsits que per nombre de personal els hi sigui
exigible el compliment d’una o ambdues lleis.
g) Les empreses interessades a licitar hauran d’acreditar el compliment estricte, en relació als seus treballadors, de
les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de
formació i vigilància de la salut amb el compromís de presentar la documentació necessària i suficient que justifiqui la
veracitat de la declaració.
h) Les responsabilitats que poguessin reclamar-se solidàriament o subsidiàriament a l’Ajuntament per incompliment
de l’adjudicatari de les obligacions derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, de les establertes en la normativa
laboral, fiscal o de Seguretat Social seran repetides en concepte d’indemnització a l’adjudicatari per l’Ajuntament.
9. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
Sobre
SOBRE 2

Contingut
Puntuació
Avantprojecte de les instal·lacions i tancament. Fins a 6 punts
Qualitat de la urbanització de l’espai lliure.

Cost de la inversió que es preveu suportar Fins a 6 punts
derivada del compliment de la llicència:
tancament, instal·lacions i condicionament
paviment
Projecte empresarial
Fins a 2 punts

Criteri valoració
Judici de valor

Personal que s’assignaria al centre de treball i Fins a 2 punts
funcions del mateix
Possibilitats d’interacció amb altres empreses Fins a 2 punts
implantades el sector de Can Roqueta.

Programa de posta en funcionament i pla d'obres Fins a 6 punts
de la instal·lació industrial

SOBRE 3

Millora: Col·locació de balises d’enllumenat Fins a 3 punts
perimetral
Millora: Organització interior i endreça de l’àmbit Fins a 3 punts
de la llicència
Millora del tipus de licitació (oferta econòmica)
Fins a 70 punts

Fórmula

a) Avantprojecte de les instal·lacions i tancament que construirà i del condicionament del sòl en tant que
paviment, amb indicació expressa del compliment de la normativa sectorial, així com accessos i mobilitat. Es
valorarà també la qualitat de la urbanització de l’espai lliure.
b) Cost de la inversió que es preveu suportar derivada del compliment de la llicència (tancament, instal·lacions i
condicionament paviment).
c) Plec de prescripcions tècniques empresarials, que haurà de determinar, com a mínim, els aspectes que es
detallen a continuació:
d)
e)

Projecte empresarial
Personal que s’assignaria al centre de treball i funcions del mateix.
Possibilitats d’interacció amb altres empreses implantades el sector de Can Roqueta.
Programa de posta en funcionament i pla d'obres de la instal·lació industrial.
Pot formular propostes de millores en relació amb la col·locació de balises d’enllumenat perimetral i
l’organització interior i endreça de l’àmbit de la llicència

Per a la valoració de l’oferta econòmica de millora s’aplicarà la següent formula:
P= 70*(OF/OM)
-

P: Puntuació obtinguda.
OF: Oferta de millora econòmica del licitador.
OM: Oferta de millora econòmica més alta.

10. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
a) Data límit de presentació: finalitzarà el mateix dia de finalització del termini d’exposició pública del plec de
clàusules, és a dir, TRENTA DIES des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Documentació que cal presentar: S’haurà de presentar la documentació que estableix la clàusula 11 del plec
de clàusules degudament signada pel proponent.
c) Lloc de presentació:
- Entitat: Ajuntament de Sabadell. Sabadell Atenció Ciutadana d’Urbanisme.
- Adreça: C. del Sol, 1, 3a planta
- Localitat: 08201 Sabadell
- Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14 hores

11. GARANTIES
Provisional: no
Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva a la Tresoreria Municipal per import equivalent al
5% de l’import total de la seva oferta (IVA exclòs).
12. ALTRES DESPESES

Els adjudicataris quedaran obligats al pagament dels anuncis i demés conceptes que es generin dels tràmits
preparatoris i de la formalització de les llicències. L’adjudicatari de l’àmbit A haurà d’abonar el 40 % de les despeses,
la resta serà abonada per l’adjudicatari de l’àmbit B.
De conformitat amb el que disposa l’article 67.2-g) del RGLCAP, les despeses màximes de publicitat per la licitació de
la present llicència, que aniran a càrrec de les empreses adjudicatàries, es fixen en un mínim de 300 euros i un màxim
de 1.500 euros. L’import definitiu d’aquestes despeses serà comunicat per l’Ajuntament als adjudicataris definitius que
procediran al seu abonament.
13. PERFIL DEL CONTRACTANT
Per a més informació sobre la licitació, adreçar-se
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/contractacio_cat.asp
Sabadell,

El Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials
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